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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 DISAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian bisnis dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang karakteristik suatu subjek yang yang sedang 

menjadi perhatian dalam suatu kegiatan penelitian (Nuryaman 

dan Christina, 2015).  

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai sistem penilaian kinerja berbasis balanced scorecard 

yang berlaku di bank bjb cabang cirebon secara mendalam dan 

komprehensif, dengan harapan atas hasil penelitian dapat 

mengungkapkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 

Unit analisis merupakan subjek penelitian dalam terminologi 

penelitian, ataupun dapat disebut unit observasi yang akan diteliti 

(Nuryaman dan Christina, 2015), adapun yang menjadi unit 

analisis dalam penelitian ini merupakan organisasi bank bjb 

cabang Cirebon 

lingkup studi yang akan dilakukan meliputi proses 

perencanaan, proses pengumpulan data, proses pengembangan 

pengetahuan, proses observasi, proses evaluasi, Proses analisis
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data dan menyusun implikasi manajemen untuk memberikan 

solusi yang profesional berdasarkan teori yang telah terbukti dan 

berdasarkan praktek umum di lapangan. Setelah itu dilanjutkan 

dengan proses pengembangan solusi atas permasalahan, yang 

terdapat dalam subjek penelitian. Implikasi manajerial yang 

diajukan menggunakan pendekatan 4DX yang dapat digunakan 

dalam rangka meningkatkan efektifitas proses kinerja dalam 

menunjang kinerja bank bjb cabang Cirebon. 

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

3.2.1 Jenis Data 

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan 

data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif secara bersamaan, 

kedua jenis data tersebut digunakan secara sekaligus dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta dan sifat atas variable yang menjadi objek 

penelitian. Adapun yang menjadi topik atau variable yang akan 

diteliti pada penelitian ini adalah sistem penilaian kinerja berbasis 

balanced scorecard di bank bjb cabang Cirebon. 

3.2.2 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan kedalam dua 

bagian yaitu : 

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

data, yaitu subjek atau benda (Nuryaman dan Christina, 

2015). 
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b. Data sekunder 

Merupakan data yang sudah tersedia, kemudian diolah 

kembali untuk tujuan tertentu. Data dapat berupa 

sejarah dan kondisi perusahaan, litelatur, artikel, dan 

tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik 

penelitian. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam dalam 

melakukan evaluasi, ditempuh melalui beberapa teknik 

pengumpulan data yang terdiri dari : 

3.3.1 Metode pengumpulan data primer 

Pengumpulan data data primer dilakukan melalui dua 

metode, metode yang pertama menggunakan wawancara semi 

terstruktur dilakukan kepada internal stakeholders bank bjb 

cabang cirebon yang diwakili oleh pimpinan cabang, wawancara 

tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi pemimpin cabang 

sebagai pihak yang memiliki wewenang di bank bjb cabang 

cirebon terhadap mekanisme penilaian kinerja berbasis balanced 

scorecard yang sedang berlaku dan atas data yang diperoleh akan 

dijadikan landasan awal penyesuaian dalam melakukan evaluasi 

terhadap penilaian kinerja berbasis balanced scorecard yang 

terdapat di bank bjb cabang cirebon. Metode pengumpulan data 

yang kedua dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 

para manajer, pimpinan kantor cabang pembantu, para supervisor, 

serta para staff. Kuesioner yang disebar digunakan untuk 
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melakukan penyusunan struktur balanced scorecard yang baru 

sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap balanced 

scorecard setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil 

wawancara dengan pimpinan cabang Cirebon. 

3.3.2 Metode pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi 

literatur terhadap hasil penelitian empirik terdahulu dengan tujuan 

untuk pengkajian berbagai teori, untuk menunjang kerangka 

pemikiran peneliti. Peneliti pun melakukan pengumpulan data 

sekunder melalui pencarian internet dari berbagai website yang 

terkait dengan topik dan pembahasan. Data sekunder lainnya 

diperoleh melalui penelaahan data-data internal bank bjb Cabang 

Cirebon. Adapun pengumpulan data sekunder ini dilakukan pada 

proses studi pendahuluan, pada proses studi literatur tentang 

metode Balanced Scorecard, serta pada saat proses 

mendeskripsikan balanced scorecard bank bjb cabang cirebon 

yang terdapat dalam pembahasan penelitian. 

3.4 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPLE 

3.4.1 Populasi yang diteliti 

Populasi adalah seluruh objek kajian dalam sebuah 

penelitian, adapun populasi yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan yang ada di bank bjb Cabang Cirebon 

dengan jumlah karyawan kurang lebih 221 Orang Karyawan. 

3.4.2 Ukuran sample 
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Sample merupakan bagian dari populasi yang diteliti, pada 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak dua puluh 

dua orang karyawan, yang terdiri dari satu orang pimpinan 

cabang, sepuluh orang manager, lima orang supervisor, serta 

enam orang orang staff yang mewakili setiap bagian yang 

terdapat di bank bjb Cabang Cirebon. 

3.4.3 Cara pengambilan sample 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013), 

Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel secara 

sengaja dilakukan untuk indepth interview, dan pengisian 

kuesioner analytical hierarchy process. 

3.5 LANGKAH-LANGKAH EVALUASI 

Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis balanced 

Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau 

operasional, perusahaan yang inovatif menggunakan balanced 

Scorecard tidak hanya sebagai sistem penilaian kinerja namun 

juga sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola 

strategi jangka panjang. Fungsi balanced scorecard yang dapat 

berpengaruh secara angka panang tentu saja sangat perlu untuk 

dapat diidentifikasi apakah penerapan mekanisme balanced 

Scorecard di bank bjb telah diterapkan sesuai atau tidak, adapun 

jika terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi balanced 

scorecard yang berlaku, perlu untuk dilakukan evaluasi secara 
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segera. Evaluasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

3.5.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan pengumpulan dan 

pengelolaan informasi yang akan digunakan pada tahap evaluasi. 

Tahap persiapan dilakukan melalui pengumpulan informasi 

secara detail pada balanced scorecard yang terdapat di bank bjb 

cabang Cirebon , informasi yang diperoleh akan dituangkan 

dalam pembahasan dan dilakukan evaluasi untuk memperoleh 

struktur balanced scorecard yang dapat menunjang kinerja bank 

bjb cabang Cirebon. Tahap persiapan dilakukan melalui studi 

literasi terhadap dokumen-dokumen internal bank bjb cabang 

Cirebon yang berhubungan langsung dengan sistem penilaian 

kinerja berbasis balanced scorecard, dan ditempuh melalui 

beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Pencarian informasi mengenai perspektif balanced scorecard 

berserta bobot kontribusi untuk setiap perspektif. 

2. Pencarian informasin mengenai sasaran strategis yang terdapat 

disetiap perspektif beserta bobot kontribusi terhadap total skor 

perspektif tersebut.  

3. Pencarian informasi mengenai indikator kinerja utama beserta 

bobot kontribusinya terhadap total skor suatu sasaran strategis. 

4. Penggalian informasi mengenai indikator nilai serta 

mekanisme penilaian yang dilakukan untuk setiap indikator 



52 
 

kinerja utama yang terdapat dalam balanced scorecard bank 

bjb. 

3.5.2 Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan setiap kegiatan atau usaha 

dalam menentukan nilai yang akan digunakan untuk keperluan 

pengambilan keputusan, atau dengan kata lain tahap evaluasi 

merupakan suatu mekanisme pemberian nilai terhadap sistem 

penilaian kinerja berbasis balanced scorecard  yang berlaku di 

bank bjb. Tahap evaluasi dalam penelitian dilakukan melalui 

metode wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada 

pimpinan cabang bank bjb cabang Cirebon sebagai pihak yang 

berwenang, adapun fokus pembahasan yang dibahas dalam 

wawancara merupakan tindak lanjut atas informasi yang 

diperoleh pada tahap persiapan penelitian. Tahapan selanjutnya 

adalah mengakomodir hasil wawancara yang diperoleh sebagai 

struktur awal dalam menyusun pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner, dan akan disebarkan kepada sample penelitian yang 

telah ditentukan sebelumnya. Hasil penyebaran kuesioner akan 

digunakan untuk melakukan pembobotan perspektif, sasaran 

strategis, serta indikator kinerja utama dengan pembobotan secara 

langsung , dilakukan dengan cara memberikan bobot dalam 

satuan persen (%), hasil pembobotan akan menghasilkan struktur 

balanced scorecard yang baru sebagai hasil evaluasi yang 

dilakukan. 
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3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam  pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar (Moleong, 2004). 

3.6.1 Metode analytical hierarchy process (AHP) 

Data yang diperoleh atas penyebaran kuesioner akan diolah 

menggunakan Software Expert Choice 2000. Metode AHP 

digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui bobot perspektif, 

sasaran strategis, dan juga indikator kinerja utama yang sesuai 

dengan kondisi terkini di bank bjb cabang cirebon. Marimin dan 

Maghfiroh (2013), mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip 

dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit 

melalui AHP yaitu penyusunan hierarki, penetapan prioritas, dan 

konsistensi logis : 

a. Penyusunan Hierarki, dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

pengetahuan atau informasi yang sedang diamati. Penyusunan 

tersebut dimulai dari permasalahan dari permasalahan yang 

kompleks menjadi elemen pokoknya, elemen pokok ini 

diuraikan lagi kedalam beberapa bagian, dan seterusnya secara 

hierarkis. 

b. Penetapan prioritas. Untuk setiap level hierarki perlu 

dilakukan perbandingan berpasangan (Pairwise comparisons) 

untuk menentukan prioritas. Sepasang elemen dibandingkan 

berdasarkan kriteria tertentu dan menimbang intensitas 

preferensi antar elemen. Menurut Saaty (1991), untuk mengisi 
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Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan

1
Kedua elemen sama 

pentingnya

Dua elemen menyumbang 

sama besar pada sifat itu

3

Elemen yang satu 

sedikit lebih 

dibandingkan dengan 

elemen yang lainnya

Pengalaman dan 

pertimbangan sedikit 

menyokong satu elemen 

atas elemen yang lainnya

5

Salah satu elemen 

esensial atau sangat 

penting dibandingkan 

elemen yang lainnya

Pengalaman dan 

pertimbangan dengan kuat  

menyokong satu elemen 

atas elemen yang lainnya

7

Satu elemen jelas lebih 

penting dari elemen 

lainnya

Satu elemen dengan kuat 

disokong, dan dominannya 

telah terlihat dalam praktik

9

Satu Elemen mutlak 

lebih penting ketimbang 

elemen yang lainnya

Bukti yang menyokong 

elemen yang satu atas 

yang lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan

Kebalikan

Jika untuk aktivitas x mendapat suatu angka bila

dibandingkan dengan aktivitas y, maka y

mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan

dengan x

matriks banding berpasangan, menggunakan bilangan skala 

banding berpasangan. Skalam itu mendefinisikan dan 

menjelaskan nilai satu sampai sembilan yang ditetapkan bagi 

pertimbangan dalam membandingkan pasangan elemen yang 

sejenis di setiap tingkat hierarki terhadap suatu kriteria yang 

berada setingkat diatasnya. Skala perbandingan berpasangan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Skala banding secara berpasangan 
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 
 

c. Konsistensi Logis, dapat diperoleh melalui keseluruhan 

elemen dikelompokan secara logis dan diperingkatkan secara 

konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Penilaian 

yang mempunyai konsistensi tinggi sangat diperlukan dalam 

persoalanpengambilan keputusan agar hasil 

keputusannyaakurat. Konsistensi sampai batas tertentu dalam 

menetapkan prioritas sangat diperlukan untuk memperoleh 

hasil-hasil yang shahih dalam dunia nyata. AHP mengukur 

konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui 

suatu rasio konsistensi. Nilai Rasio konsistensi (CR) harus 10 

persen atau kurang (CR < 0.1). Jika kebih dari 10 persen, 

maka penilaiannnya masih acak dan perlu diperbaiki. CR 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut : 

CR = CI / RI ..........................................................................(1) 

CI =    .....................................................................................(2) 

Dimana  maks merupakan nilai eigen maksimum dan n adalah 

ukuran matriks. Nilai RI merupakan nilai indeks acak yang 

dikeluarkan oleh Oarkridge Laboratory 

Tabel 3.2 Nilai RI 

 

 

3.6.2 Scoring 

Scoring digunakan pada tahapan menghitung kinerja, 

dengan cara menghitung skor untuk setiap perspektif, menghitung 

skor sasaran strategis dan menghitung skor tiap infikator kinerja 
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utama. Untuk menghitung skor indikator kinerja utama (KPI) 

dapat digunakan dengan menggunakan rumus  : 

Skor KPI : (Realisasi / Target) x 100% ......................................(3) 

Skor Kinerja = X1WI+X2W2+X3W3+X4W4 ..........................(4) 

W1 : Bobot Perspektif keuangan 

W2 : Bobot Perspektif pelanggan 

W3 : Bobot Perspektif Proses bisnis internal 

W4 : Bobot Perspektif Learning & Growth 

X1 : Skor Perspektif keuangan 

X2 : Skor Perspektif pelanggan 

X3 : Skor Perspektif Proses bisnis internal 

X4 : Skor Perspektif Learning & Growth 

3.6.3 Kekurangan dan kelamahan metode analisis 

Analytical Hierarchy Process (AHP) banyak digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-

masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan 

prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan 

kebutuhan peramalan hasil, perencanaan hasil, perencanaan 

sistem, pengukuran performansi, optimasi dan pemecahan konflik 

(Saaty, 1991) . Namun meskipun banyak digunakan AHP tentu 

saja memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang 

diantaranya : 
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a. Kelebihan metode AHP 

1) Dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks, dan 

strukturnya tidak beraturan, bahkan permasalahannya 

yang tidak terstruktur sama sekali. 

2) Kurang lengkapnya data tertulis atau data kuantitatif 

mengenai permasalahantidak mempengaruhi 

kelancaranproses pengambilan keputusan karena 

penilaian merupakan sistesis pemikiran berbagai sudut 

pandang responden. 

3) Sesuai dengan kemampuan dasar manusia dalam menilai 

suatu hal sehingga memudahkan penilaian dan 

pengukuran elemen. 

4) Metode dilengkapi dengan pengujian konsistensi 

sehingga dapat memberikan jaminan keputusan yang 

diambil 

b. Kekurangan metode AHP 

1) AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut 

pandang yang sangat tajam/ekstrim di kalangan 

responden. 

2) Responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan. 

3.7 Rancangan implikasi manajerial 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 

terhadap sistem penilaian kinerja berbasis balanced scorecard 

yang terdapat di bank bjb cabang cirebon, dengan hasil penelitian 
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yang diharapkan dapat diperoleh struktur balanced scorecard 

yang baru. Struktur balanced scorecard yang baru tersebut sangat 

perlu disusun peta strategisnya sebagai gambaran hubungan sebab 

akibat antara perspektif, sasaran strategis maupun indikator 

kinerja utama yang menghasilkan nilai balanced scorecard 

sebagai alat penilaian kinerja di bank bjb cabang Cirebon. 

Implikasi hasil penelitian yang diajukan adalah menyusun 

mekanisme baru dalam memperoleh nilai pada salah satu sasaran 

strategi yang terdapat dalam perspektif proses bisnis internal, 

adapun mekanisme baru yang diajukan akan menggunakan 

pendekatan 4DX. Penyusunan mekanisme baru yang dilakukan 

bertujuan untuk memperbaiki sasaran strategis yang mengukur 

proses kerja yang terdapat di bank bjb cabang Cirebon. 

 


